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  1 
 כהן-שושנה פיינסוד  שופטתכב' ה פני ב

 
 

 מבקשים
 

 תחנת כרמיאל-משטרת ישראל

 
 נגד

 
 

 משיבים
 

 רומן טרוין
 2 

 
 החלטה

 3 

 4המדובר בשני תיקי החזרת תפוסים שהדיון בהם בשלב זה אוחד נוכח העובדה כי בשניהם  .1

 5 מבקש זהה. 

 6 

 7והשני בחודש אוקטובר  2013מדובר בשני אירועי חיפוש ותפיסה שארעו האחד בחודש יולי  .2

 8. בשני האירועים נתפסו חפצים שונים ביניהם מחשבים, כאשר החשד הינו כי שימשו 2013

 9 המקרים באותו מקום עסק לצורך ניהול משחקים אסורים, משחקי הימורים.בשני 

 10 

 11הצדדים הגיעו להסכמה על פיה הקופה הרושמת, שני טלפונים ניידים, מפתחות בית העסק  .3

 12וכן של דלת חיצונית ופנימית ותעודת עוסק מורשה. נותר לדון במחשבים שנתפסו 

 13 ומחוזקים מזה מספר לא מבוטל של חודשים.

 14 

 15עיינתי בתיק החקירה ונחה דעתי כי קיים למעלה מיסוד סביר לחשד כי המחשבים אכן  .4

 16שמשו לניהול משחקי הימורים. החשד מבוסס על הודעות של שחקנים ואף של מעורבים 

 17 נוספים. 

 18 

 19המחשבים כבר נבדקו על ידי חוקר מחשבים. לא נמצאו בהם תוכנות לש משחקי הימורים.  .5

 20יטת העבודה במקומות כאלה המסתירים את התוכנות במחשבים החוקר מסביר זאת בש

 21תעלם מכך כי מערכת ההפעלה הקיימת במקום המוסלקים אחרים. יחד עם זאת לא ניתן ל

 22תואמת עסק בו אנשים משלמים עבור אינה תומכת בגלישה חופשית באינטרנט, לפיכך אינה 
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 1ם נשלטים.  הדבר תואם שימוש באינטרנט לצרכיהם. המערכת מוגבלת לשימושים מסוימי

 2 עסק להימורים ולא תואם את העסק עליו מצהירים מפעילי המקום.

 3 

 4לסיכום לאחר עיון בתיק החקירה ניתן לטעמי לקבוע שני דברים. קיים יסוד סביר ומבוסס  .6

 5 לחשד.  יחד עם זאת התפוסים אינם נדרשים עוד לצרוך המשך חקירה.

 6 

 7שת עתה לצורך חילוטם וכן  לצורך מניעת שימוש מאשר החוקר כי החזקת התפוסים נדר .7

 8 חוזר בהם לעסק הימורים. 

 9 

 10באשר לתפיסתם לצורך חילוטם. חלקם תפוסים כבר  שמונה חודשים וחלקם חמשה  .8

 11חודשים ועד היום לא הוגש כתב אישום ולא הוגשה בקשה עצמאית, ללא כתב אישום 

 12בתיק החקירה כל עדות למועד הצפוי  לחילוטם.  אציין כי לא מצאתי לא בדברי החוקר ולא

 13 להגשת בקשה שכזו או כתב אישום. 

 14 

 15במצב דברים זה לא ניתן להמשיך ולהחזיק בתפוסים. הגם שקיים יסוד סביר לחשד  .9

 16ועוצמתו אינה מבוטלת, אלא חזקה, לא די בכך על מנת לשלול את זכותה קניין לתקופה 

 17 סתיים.שאינה מוגבלת ואין כל צפי מתי עתידה היא לה

 18 

 19עדין יש להבטיח כי היה ויוגשכתב אישום בתוך תקופה סבירה וימצא כי אכן שימשו  .10

 20להימורים, ניתן יהיה לחלטם. כמו כן לעשות את המירב על מנת הלבטיח כי לא ישמשו 

 21 למשחקים אסורים.

 22 

 23לפיכך, הנני מרוה על השבת התפוסים, מחשבים, לידי המבקש מיד בכפוף לכל המפורט  .11

 24 -להלן

 25 

 26המשטרה רשאית לסמן את המחשבים בסימן אשר אינו ניתן להורדה אך אינו פוגע  א.

 27בערכם או בתפקודם, על מנת שהיה ובבוא היום תבקש לחלטם ניתן יהיה לזהותם. 

 28 או לעקוב אחר ביצעו החלטה זו.

 29 
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 1איסור עשיית כל דיספוזיציה במחשבים, ובכלל זה איסור מכר, שעבוד, העברת  ב.

 2 מן המבקש לאחר.החזקה 

 3 

 4 ם כל עבירת משחקים אסורים.בעזרת המחשביאו לאפשר לבצע איסור לבצע  ג.

 5 

 6להבטחת תנאים אלו  ₪ 10,000המבקש יחתום על התחייבות עצמית על סך של  ד.

 7כתנאי לקבלת המחשבים לידו וכן יחתמו שני ערבים צדדי ג' ערבות אישית 

 8לחלטם בבוא העת במידה ותינתן  להבטחת התחייבויותיו אלו ובכלל זה האפשרות

 9 החלטה שיפוטית מתאימה. 

 10 

 11, אלא אם כן יוגש עד לאותו מועד כתב 1.5.14תוקף כל התנאים הללו עד ליום  ה.

 12אישום או בקשה לחילוט המחשבים, שאז ההכרעה בגורל תנאים אלו תינתן 

 13 במסגרת אותם דיונים.

 14 

 15 ת תשלח העתק ההחלטה לצדדים עם אישור מסירה. וריהמזכ

 16 

 17 

 18 , בהעדר הצדדים.2014מרץ  03, א' אדר ב תשע"דהיום,  נהנית

      19 

 20 
 21 


